Fundacja „Tęczowy Parasol”
ul. Gajowa 31
42-229 Częstochowa
KRS: 0000393013
NIP: 5732834055
Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2016
Fundacji „Tęczowy Parasol” w Częstochowie
1)

Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze
sądowym albo ewidencji:
Fundacja „Tęczowy Parasol”
ul. Gajowa 31
42-229 Częstochowa
KRS: 0000393013

2)

Czas trwania jednostki nie jest ograniczony.

3)

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
- sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2016 do 31-12-2016.

4)

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń:
- jednostka stosuje uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro, w tym sporządza uproszczony bilans,
rachunek wyników,
- jednostka nie sporządza informacji dodatkowej zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości, przedstawia
natomiast informacje uzupełniające do bilansu,
- zrezygnowano z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i
pasywów zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości,
- nie wycenia się aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, zgodnie z art.
28a ustawy o rachunkowości,
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa – po zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym
zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o rachunkowości; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie
kapitału (funduszu) podstawowego.

5)

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności.

6)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie,
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Jednostka stosuje uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro, w tym:
- sporządza uproszczony bilans, rachunek wyników,
- nie sporządza informacji dodatkowej zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości, przedstawia natomiast
informacje uzupełniające do bilansu,
- zrezygnowano z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i
pasywów zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości,
- nie wycenia się aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, zgodnie z art.
28a ustawy o rachunkowości.
Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o
rachunkowości.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia,
pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Wartości niematerialne i prawne o
wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł są wprowadzane do ewidencji bilansowej i umarzane w 100% w
miesiącu oddania ich do używania, natomiast od wartości niematerialnych i prawnych powyżej tej wartości
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej, począwszy od miesiąca
następnego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy
umorzeniowe (amortyzacyjne). Środki trwale o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł są wprowadzane do
ewidencji środków trwałych i umarzane w 100% w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe o wyższej
niż 3.500,00 zł wartości początkowej przyjmuje się do ewidencji środków trwałych i od następnego miesiąca
rozpoczyna się ich odpisywanie w ciężar kosztów amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne ustala się w drodze
systematycznego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania,
proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.
Na dzień bilansowy należności wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kwocie
wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się wg wartości nominalnej.
Fundusze własne ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach prawa. Fundusz statutowy wykazano w wysokości funduszu
założycielskiego powiększonego o zyski z lat ubiegłych.
Zobowiązania Fundacji wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa – po zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym
zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy o rachunkowości; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie
kapitału (funduszu) podstawowego.
Częstochowa, 28.03.2017
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